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             KWALITEITSKAART VOLLEDIGE HEROPENING 
                          Basisschool de Korenaar 

 

                             
 
Dit protocol is een vervolgversie voor de gedeeltelijke openstelling  van het 
basisonderwijs vanaf 11 mei 2020. Het kabinet heeft op 19 mei jl. aangekondigd 
dat basisscholen vanaf 8 juni volledig opengaan, tenzij uit de lopende monitoring 
naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet 
verantwoord is. Op basis van dit kabinetsbesluit hebben de partijen dit 
vervolgprotocol ontwikkeld.  
 
Dit vervolgprotocol omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd 
op het kabinetsbesluit van d.d. 19 mei 2020 om de scholen weer geheel open te 
stellen. Het protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en 
AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, 
BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere 
adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.  
Het protocol dient nadrukkelijk als handreiking voor de sector bij het volledig 
openen van de scholen. Het kabinetsbesluit tot de volledige opening van de 
basisscholen is leidend: vanaf 8 juni gaan alle leerlingen weer volledig naar 
school, met inachtneming van de RIVM- voorschriften. Bij de volledige opening 
zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.  
De aansluiting met de organisaties voor buitenschoolse opvang is essentieel en 
we roepen besturen en scholen dan ook op om aan de hand van dit protocol snel 
te komen tot afspraken over de aansluiting van de schooltijden op de 
opvangtijden.  
In dit herziene protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten 
rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de 
scholen volledig opengaan. Dit protocol kan gezien worden als een handreiking 
voor eigen nadere invulling.  
 
Dit protocol is op Korenaar niveau aangepast naar aanleiding van ervaringen 
uit de praktijk en is daarmee een levend document.  
 
Versie mei 2020  
 
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels 
van toepassing op de scholen in het basisonderwijs:  
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel als mogelijk 1,5 meter 

afstand bewaard worden.  
4.Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, 

tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school.  
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  
8. Na school gaan de kinderen direct naar huis of de BSO. Leerkrachten kunnen 

na schooltijd weer gewoon op school blijven. 
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Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op 
basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden 
ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.  
 
NB. Daar waar gesproken wordt over groep of klas kan dit ook een andere vorm 
van vaste groepssamenstelling zijn.  
 
BASIS 
100% van de leerlingen hele dagen fysiek onderwijs.  
I  ALGEMEEN 

1. Algemene RIVM richtlijn 
Veiligheidsrisico’s  

 

Scholen hanteren de RIVM-richtlijn: 
lci.rivm.nl/richtlijnen/ covid-19. 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van 
kracht:  

Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 
meter afstand bewaard te worden.  
 
Tussen personeelsleden en leerling 
moet zoveel als mogelijk 1,5 meter 
afstand bewaard worden.  
 
Tussen personeelsleden onderling 
moet 1,5 meter afstand bewaard 
worden tenzij nabij contact voor de 
werkzaamheden noodzakelijk is.  
 
Scholen melden zich bij de GGD 
wanneer sprake is van 3 of meer 
leerlingen met ziekteverschijnselen 
per groep (zie hoofdstuk IV).  
 

2. Fysiek contact  

 

• Volwassenen houden anderhalve meter 
afstand van elkaar. 
• Iedereen wast zijn/haar handen 
meerdere keren per dag en goed ten 
minste 20 sec. 
• Er worden geen handen geschud.  
• Hoesten/niezen in de ellenboog.  
• Niet aan je gezicht zitten. 
 

3. Hygiënemaatregelen  
 

Scholen dragen er zorg voor dat de 
algemene hygiënevoorschriften van het 
RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: 
rivm.nl/ hygienerichtlijnen/basisscholen. 
Denk hierbij aan:  

Handenwassen met water en zeep: 
begin schooluren, voor de pauze, na 
de pauze, na toiletgang1.  
Gebruik van papieren handdoekjes.  
Oppervlakten reinigen met water en 
zeep2. 

Een of meerdere personeelsleden moeten 
verantwoordelijk worden gesteld voor de 
uitvoering van deze hygiënemaatregelen.  
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Specifiek zijn de volgende maatregelen van 
kracht: 
• Scholen dragen er zorg voor dat de 

algemene hygiënevoorschriften van 
het RIVM zo veel mogelijk worden 
nageleefd.  

• Personeelsleden dragen géén 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Indien een individueel personeelslid 
toch behoefte heeft aan persoonlijke 
beschermingsmiddelen, kan 
daarover overlegd worden. Vanuit 
veiligheidsoverwegingen is het niet 
nodig.  

 
Eten en drinken  
• Iedereen moet goed zijn handen wassen 

bij het bereiden en eten van 
fruit/lunch.  

• Kinderen mogen geen voedsel delen.  
• Geen traktaties meenemen.  
Leerlingen moeten tijdens het eten van 
fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen 
tafel. 
 

4. Hygiëneregeling 
leermiddelen  
 

Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, 
devices en werkplek dienen bij gebruik 
door meerdere leerlingen met regelmaat 
schoon gemaakt te worden met water en 
zeep. Ook materialen die met regelmaat 
door meerdere leerkrachten worden 
gebruikt worden met regelmaat schoon 
gemaakt met water en zeep.  
 
- één kind per groep tegelijk in de 
toiletruimte. 
- Kinderen moeten vóórdat ze naar school 
komen, thuis dus, hun handen goed 
wassen. 
- Deuren zo veel mogelijk open laten staan 
zodat de deurklinken zo min mogelijk 
hoeven worden aangeraakt. 
- Bij binnenkomst én bij vertrek handen 
wassen. 
- Vóórdat een groep het lokaal gaat 
betreden worden alle tafeltjes gereinigd. 
- In elke klas zijn tissues / papieren 
zakdoekjes of keukenrol aanwezig.Plastic 
handschoenen voor de collega’s voor 
gebruik tijdens reinigen tafels e.d.  
 -Overdrachts- / instructietafel om als 
leerkracht op afstand te kunnen blijven. 
Hierop kunnen ook schriftjes open worden 
neergelegd om te worden nagekeken. 
- Ontsmettingsmiddel bij kopieerapparaat. 
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Materialen 

• Alle materialen van school die in 
bruikleen zijn meegegeven, worden 
weer meegenomen naar school. De 
leerkrachten communiceren dit met 
de ouders. 

• Leerlingen hebben eigen materialen, 
er worden geen materialen gedeeld, 
zoals bijvoorbeeld stiftenbakjes. 

5. Schoonmaak  

 

Dagelijks intensieve schoonmaak door 
schoonmaakprofessionals. 
Angelique coördineert dit met de 
schoonmaak organisatie en/of Willem 
 

6. Afstand personeel  

 

Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 
meter afstand bewaard worden, tenzij 
nabij contact voor de werkzaamheden 
noodzakelijk is.  
 
Vergaderingen kunnen niet fysiek 
plaatsvinden in het schoolgebouw. Deze 
zullen online georganiseerd worden. 
 

II   Aanwezigheid leerlingen, ouders/verzorgers en externen op 
school en lesaanbod op school en lesaanbod   
1. Focus  

 

100% van de leerlingen hele dagen 
fysiek onderwijs.  

2. Aanwezigheid van 
leerlingen op school en 
(les)aanbod  
 

Alle leerlingen gaan volledig naar school. 
Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 
meter afstand gehandhaafd te worden.  
 
Het is als vanzelfsprekend eigen 
schoolbeleid hoe invulling te gaan geven 
aan het lesaanbod.  
 
Schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, 
musicals en excursies vinden GEEN 
doorgang (QliQ afspraak). Waar mogelijk 
organiseren wij alternatieve activiteiten. 
Als hier kosten aan verbonden zijn, zal dit 
in eerste instantie betaald worden uit de 
bijdrage die door ouders betaald is voor 
het schoolreisje en of kamp. Het eventuele 
resterende bedrag zal worden 
terugbetaald aan de ouders. 
 
Hoe dient een schoolbestuur om te 
gaan met schoolreizen die niet 
gemaakt kunnen worden en de 
daarvoor gemaakte kosten? En hoe zit 
het met de (vrijwillige) 
ouderbijdrage? 
Wij adviseren om de contracten die zijn 
gesloten te controleren en de algemene 
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voorwaarden te bestuderen inzake 
bepalingen/clausules over onvoorziene 
omstandigheden en overmacht. Daarnaast 
is verstandig na te gaan of de verzekering 
de kosten dekt. Helaas is corona 
overmacht waardoor verzekeraars in veel 
gevallen niets zullen vergoeden, ook niet 
aan de bedrijven waar de schoolreizen 
georganiseerd zijn. Het is dus zaak om 
gezamenlijk te kijken naar een oplossing.  
OCW geeft aan dat de kosten die scholen 
al hebben gemaakt en niet meer vergoed 
krijgen van bedrijven waar de schoolreizen 
gepland zijn, van de Rijksbekostiging 
betaald kunnen worden. Er is hier sprake 
van bijzondere omstandigheden en 
overmacht. Het is in dit geval verklaarbaar 
en uitlegbaar dat er geen prestatie staat 
tegenover de gedane uitgave(n). Als een 
schoolbestuur nog geen kosten heeft 
gemaakt of de kosten kan terugkrijgen, 
staat het schoolbesturen vrij om de 
vrijwillige ouderbijdrage terug te betalen 
aan ouders of om er (later) andere 
activiteiten voor leerlingen voor te 
organiseren. Als scholen de kosten al 
hebben gemaakt en betaald vanuit de 
vrijwillige ouderbijdrage en deze niet 
kunnen terugkrijgen, dan ligt het niet in de 
rede dat ouders worden gecompenseerd 
vanuit de Rijksbekostiging.  
 
Voor alle activiteiten gelden de algemene 
richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. 
bijeenkomsten buiten het reguliere 
lesaanbod, het beperken van 
verplaatsingen in de openbare ruimte enz. 
Indien een groepsactiviteit georganiseerd 
wordt, dan vindt deze bij voorkeur buiten 
en/of in de eigen vaste klas of groep 
plaats.  
Voor muziekonderwijs geldt specifiek: 
Zang en gebruik van blaasinstrumenten is 
voor leerlingen in het primair onderwijs 
toegestaan.  

• Maximaal 3 a 4  groepen houden, 
op rooster, gezamenlijk pauzes. Wij 
kunnen dit zo doen omdat  we 
beschikken over een groot 
speelplein.  

Leerlingen van groep 1 en 2  
Activiteiten kunnen buiten plaatsvinden, 
indien het weer het toelaat. De ‘bewegend’ 
leeractiviteiten die daar plaatsvinden zijn 
ook gericht op de nieuwe leerdoelen.  
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Laat kinderen kleding aantrekken die 
zelfstandig aan- en uitgetrokken kan 
worden en kan worden 'vastgemaakt' 
(knopen van broeken, klittenband e.d.).  
 
Vraag ouders om eten en drinken mee te 
geven dat gemakkelijk zelf kan worden 
'genuttigd' (geen lastige bekers, geen 
drinken dat in de koelkast gezet moet 
worden), maar pakjes ed. en 
schoongemaakt fruit.  
 
Instroom nieuwe leerlingen 
Vanaf 20 mei stromen nieuwe leerlingen, 
volgens de geldende afspraken weer 
gewoon in. 
 

3. Ondersteuning door 
ouders bij leeractiviteiten  
 
 
 

Vaste vrijwilligers en 
stagiaires  

 

 

Er is geen ondersteuning door 
ouder(s)/verzorger(s) mogelijk in de 
school, behalve door vaste vrijwilligers. 
 
 
(Vaste) vrijwilligers die op reguliere basis 
werkzaamheden in en rond de school 
uitvoeren en hiervoor bijvoorbeeld een 
vrijwilligersvergoeding ontvangen, kunnen 
weer aanwezig zijnop school. Op hen zijn 
dezelfde regels van toepassing als op het 
personeel. (zie protocol). 
Stagiaires kunnen, in afstemming met de 
opleiding, aanwezig zijn in de school.  
 

4. Ondersteuning van 
leerlingen door (externe) 
professionals in de school  
 

Personen die de zorg in de school verlenen 
dragen geen persoonlijke 
beschermingsmiddelen maar houden wel 
te allen tijde 1,5 meter afstand tot 
personeelsleden. 
Specifiek zijn er de volgende maatregelen 
van kracht:  
• Zorgverlening in de school door 
bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp kan 
weer worden opgestart.  
 
Vrijwilligers die extra ondersteuning geven 
aan leerlingen, mogen op school aanwezig 
zijn. Is er geen inzet strikt noodzakelijk 
dan blijven zij thuis. 
 

5. Contact ouders  
 

Er is geen fysiek contact tussen 
onderwijspersoneel en ouder(s)/ 
verzorger(s) (cf RIVM richtlijn).  
Oudergesprekken vinden digitaal/online 
plaats. Ouders zijn niet aanwezig in het 
schoolgebouw.  
 
Er worden dit jaar geen reguliere 
rapporten meer uitgegeven. Er vinden 
(kind) oudergesprekken plaats. Het 
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verslag hiervan zal worden toegevoegd in 
de rapport map. 
 
Communicatie richting ouders, 
leerlingen en leraren is essentieel.  
Communicatie naar ouders dat je school 
de intentie heeft om de anderhalve-meter-
regel na te leven voor volwassenen.  
Leraren en ouders moeten goed 
geïnformeerd zijn over alle richtlijnen.  
 
Informatie voor ouders/verzorgers:  
We zijn ons aan het voorbereiden op de 
volledige heropening van de school en 
houden rekening met de 1,5- meter 
samenleving. We gaan dan ook strikte 
afspraken maken over 
hygiënemaatregelen en het halen en 
brengen van uw kind/kinderen. Het is fijn 
als u deze afspraken ook met uw 
kind(eren) bespreekt.  
Deze onderstaande maatregelen gaan in 
per 8 juni 2020.  
 

III   in en rondom schoolgebouw 
1. Consequenties 

schoolgebouw en 
faciliteiten  
 

Lokalen worden goed geventileerd. 
 
 

2. Schoolplein  
 
 

Binnenkomst, ophalen en 
looproutes door school  

 
 

Er zijn markeringen aangebracht waar 
leerlingen in de rij verzamelen.  
 
Personeel staat buiten om halen en 
brengen in goede banen te leiden.  
 
Wij zorgen ervoor dat groepen gespreid 
gebruik maken van de beschikbare 
ingangen.  
Personeel haalt en brengt de groepen via 
de aangewezen uitgang naar binnen en 
buiten. 
 
Halen/brengen  
We moeten voorkomen dat er massale 
haal en brengmomenten van leerlingen 
ontstaan. Waardoor er veel ouders moeten 
wachten op het schoolplein en bij het hek.  
Leerlingen kunnen van meerdere ingangen 
gebruikmaken. Elke groep krijgt een vaste 
ingang:  
Hoofdingang: 
Groep 8:  
Breng- en haal tijd 8.20 en 14.50 (12.20 
op woe en vrij)  uur. Leerkrachten 
wachten niet op laatkomers. 
Groep 5: 
Breng- en haal tijd 8.25 en 14.55 (12.25 
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op woe en vrij)  uur. Leerkrachten 
wachten niet op laatkomers. 
 
Groep 7: 
Breng- en haal tijd 8.30 en 15.00 (12.30 
op woe en vrij)  uur. Leerkrachten 
wachten niet op laatkomers. 
 
Kleuteringang: 
Groep 1-2C: 
Breng- en haal tijd 8.25 en 14.55 uur 
(12.25 uur op woe en vrij). Leerkrachten 
wachten niet op laatkomers. 
Groep 1-2B: 
Breng- en haal tijd 8.30 en 15.00 uur 
(12.30 uur op woe en vrij). Leerkrachten 
wachten niet op laatkomers. 
Groep 1-2A, loopt via de hoofdingang naar 
binnen: 
Breng- en haal tijd 8.35 en 15.05 uur 
(12.35 uur op woe en vrij). Leerkrachten 
wachten niet op laatkomers. 
 
Ingang speelplaats bij groep 3: 
Groep 5-6: 
Breng- en haal tijd 8.20 en 14.50 (12.20 
op woe en vrij)uur. Leerkrachten wachten 
niet op laatkomers. 
Groep 6-7: 
Breng- en haal tijd 8.25 en 14.55 (12.25 
op woe en vrij)uur. Leerkrachten wachten 
niet op laatkomers. 
Groep 4: 
Breng- en haal tijd 8.30 en 15.00 (12.30 
op woe en vrij)uur. Leerkrachten wachten 
niet op laatkomers. 
Groep 3: 
Breng- en haal tijd 8.35 en 15.05 (12.35 
op woe en vrij)uur. Leerkrachten wachten 
niet op laatkomers. 
 
BSO 
Leerlingen die naschooltijd gebruik maken 
vaan de BSO worden om 14.45 uur 
opgehaald door Lela en Spring. Op 
woensdag en vrijdag om 12.15 uur. 
 
Leerlingen die op de fiets komen, plaatsen 
de fiets op een veilige manier bij de 
toegewezen ingang. 
 
Leerlingen die te laat komen worden bij de 
hoofdingang opgevangen door de 
administratie. Zij begeleiden de kinderen 
naar de groep. 
 
Als de deur open gaat halen leerkrachten 
op de afgesproken tijdstippen hun groep 
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op.  
Aan het eind van de lesdag worden 
leerlingen, op de afgesproken tijdstippen, 
groepsgewijs via de eigen uitgang naar 
buiten gebracht.  
Leerlingen lopen als groep achter elkaar in 
de gangen en houden rechts aan. 
 
Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het 
schoolplein of in de school tenzij de lokale 
omstandigheden t.b.v. het waarborgen 
van de 1,5m afstand tussen volwassenen 
en/of de verkeersveiligheid vraagt om 
(gedeeltelijk) benutten van het schoolplein 
voor het spreiden van volwassenen of voor 
het bieden van looproutes om de 
school(omgeving) te verlaten.  
Leerlingen worden door maximaal één 
volwassene opgehaald.  
Om voldoende afstand tussen volwassenen 
te garanderen kunnen scholen ervoor 
kiezen om te werken met gespreide breng- 
en haaltijden.  
Na school gaan leerlingen direct naar huis 
of de BSO.  
 

3. Pauzebeleid  
 

De groep leerlingen waaraan lesgegeven 
wordt, blijft gehandhaafd in de pauze. 
Maximaal drie a vier groepen spelen, 
volgens rooster, gezamenlijk buiten.  
 
Sport- en spelmomenten 
We doen sporten en spellen waarbij het 
fysiek contact minimaal is (bv geen judo, 
maar wel voettrefbal).  
Voor en na het spelmoment wassen we, in 
de klas, allemaal onze handen volgens 
richtlijn.  
 
Er komt nog een protocol voor het 
bewegingsonderwijs.  

IV  Gezondheid 
1. Medisch handelen  

 
Lichte medische handelingen, zoals 
pleisters plakken, kunnen zonder 
bescherming worden uitgevoerd, tenzij het 
een handeling betreft waar meerdere 
volwassenen bij betrokken zijn. 
Wanneer intensieve medische of 
verpleegkundige zorg in het regulier én 
speciaal onderwijs moeten worden 
uitgevoerd waarbij meerdere volwassenen 
betrokken zijn, moeten personeelsleden 
persoonlijke beschermingsmiddelen 
dragen.  
Extra middelen, zoals mondkapjes, zijn 
niet nodig. 
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2. Wegstuurbeleid  
 

Cf richtlijn RIVM:  
Wanneer een personeelslid gedurende de 
dag corona gerelateerde klachten 
ontwikkelt, zoals genoemd in paragraaf 4, 
gaat het personeelslid naar huis.  
Cf richtlijn RIVM:  
Wanneer een leerling gedurende de dag 
corona gerelateerde klachten ontwikkelt, 
gaat het kind naar huis. Ook eventuele 
broers/zussen worden hierover 
geinformeerd en gaan naar huis. De 
leerling gaat dan ook niet naar de BSO.  
 
Specifiek is de volgende maatregel van 
kracht: 
• Als een leerling ziek wordt, wordt het 
direct door een ouder opgehaald.  
 

3. Thuisblijf regels – 
gezondheid leerlingen  
 

De school past de streng werende RIVM-
adviezen en richtlijnen die gelden voor het 
onderwijs toe:  
Een leerling met de volgende 
(luchtweg)klachten3 blijft thuis:  
• Neusverkoudheid. 
• Hoesten. 
• Moeilijk ademen/benauwdheid. 
• Tijdelijk minder ruiken en proeven. 
• Een leerling met koorts boven 38 °C 
blijft thuis.  
 
Wanneer een leerling positief getest is op 
corona moet hij/zij ten minste 7 dagen 
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag 
pas weer naar school en de opvang als 
hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen 
klachten meer heeft. Zie voor meer 
informatie over thuisblijven: 
lci.rivm.nl/leefregels  
 
Als iemand in het huishouden van de 
leerling koorts boven 38 °C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de 
leerling ook thuis.  
 
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur 
geen klachten heeft, mag de leerling weer 
naar school en de opvang.  
 
Als iemand in het huishouden van de 
leerling getest is voor COVID-19 en een 
positieve uitslag heeft, moet de leerling 
wachten tot die persoon 24 uur 
klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 
thuisblijven. Zie voor meer informatie: 
lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.  
 
Bij een ongewoon aantal leerlingen met 
klachten (vanaf drie leerlingen per groep) 
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neemt de school contact op met de GGD. 
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen 
van kracht: 
• Zie testbeleid leerlingen: 
rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.  
• Leerlingen met klachten worden zo 
mogelijk getest door de GGD met 
toestemming van ouder(s)/verzorger(s), 
volgens het landelijk testbeleid en 
opgestelde uitgangspunten. 
• Leerlingen die behoren tot een 
risicogroep kunnen worden vrijgesteld van 
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ 
verzorger(s) in overleg met de school en 
de behandelend arts).  
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een 
risicogroep behoren, kunnen worden 
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing 
van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met 
de school en de behandelend arts).  
 

4. Thuisblijf regels – 
gezondheid personeel  
 

De school past de streng werende 
adviezen en richtlijnen van het RIVM, die 
gelden voor het onderwijs toe, dat 
betekent dat je thuisblijft bij een of 
meerdere van de volgende klachten: 
• Neusverkoudheid. 
• Hoesten. 
• Moeilijk ademen/benauwdheid. 
• Koorts boven de 38 graden. 
. Tijdelijk minder ruiken en proeven. 
 
Wanneer een personeelslid positief getest 
is op corona, moet hij/ zij ten minste 7 
dagen thuisblijven en uitzieken. Het 
personeelslid mag pas weer naar school 
als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur 
geen klachten meer heeft. Zie voor 
informatie: lci.rivm.nl/ leefregels.  
 
Als iemand in het huishouden van het 
personeelslid koorts boven 38°C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft het 
personeelslid ook thuis.  
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur 
geen klachten heeft, mag het 
personeelslid weer naar school.  
 
Als iemand in het huishouden van het 
personeelslid getest is voor COVID-19 en 
een positieve uitslag heeft, moet het 
personeelslid wachten tot die persoon 24 
uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 
thuisblijven. Zie voor informatie: 
lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis  
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Personeelsleden met klachten nemen 
contact op met de bedrijfs-/ arbo-arts.  
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen 
van kracht:  
• Personeelsleden met corona 

gerelateerde klachten worden 
getest conform het landelijk 
testbeleid en opgestelde 
uitgangspunten. De regie van het 
testbeleid ligt bij de GGD: 
ggdghor.nl/thema/ testen-covid-
19/.  

• Je blijft thuis tot de uitslag bekend is 
(overleg met werkgever over welke 
werkzaamheden je eventueel vanuit 
huis kunt doen). 

• Personeelsleden die in een risicogroep 
vallen, kunnen worden vrijgesteld 
van werk op school (keuze 
medewerker in overleg met de 
bedrijfs-/arbo-arts of behandelend 
arts en werkgever).  

• Personeelsleden met gezinsleden die in 
een risicogroep vallen, kunnen 
worden vrijgesteld van werk op 
school (keuze medewerker in 
overleg met de werkgever en 
behandelend arts).  

• Een personeelslid dat niet tot de 
risicogroep behoort maar zich wel 
ernstig zorgen maakt, gaat hierover 
in gesprek met zijn werkgever. In 
dat gesprek wordt beoordeeld of tot 
afspraken gekomen kan worden 
over de precieze invulling van de 
werkzaamheden. Indien een 
individueel personeelslid toch 
behoefte heeft aan persoonlijke 
beschermingsmiddelen, kan 
daarover overlegd worden. Vanuit 
veiligheidsoverwegingen is het niet 
nodig.  

• Medische informatie van het 
personeelslid wordt niet gedeeld 
met de werkgever of collega’s.  

• De bedrijfs-/arbo-arts kan hierbij 
betrokken worden.  
 

De leerkracht van groep 7 valt in de risico 
groep. Voor nu is afgesproken welke 
beschermende maatregelen er genomen 
kunnen worden om de leerkracht fysiek 
aanwezig te laten zijn. 
Daarnaast zal er advies gevraagd worden 
aan de arbo/bedrijfsarts en de eigen 
behandelend arts. 
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Indien de leerkracht niet aanwezig is,  
begeleiden Onderwijsassistentes en/of 
ambulante leerkrachten de leerlingen. 

- Zij verzorgen de groepsvormende 
activiteiten, die door de 
groepsleerkracht aangereikt zal 
worden; 

- De leerkracht gaat vanaf 8 juni 
dagelijks met individuele en/of 
groepjes leerlingen via Hangout in 
gesprek; 

- De leerkracht geeft online de 
volledige groep op alle vakgebieden 
instructie en verlengde instructie. 

 
V   Capaciteit 
1. Beschikbaarheid 

personeel  
 

Bij afwezigheid van personeel wordt 
(indien mogelijk) vervangen.  
 

VI  Opvang 
1. Noodopvang kinderen in 

kwetsbare posities en 
leerlingen van ouders met 
cruciale beroepen  
 

Met ingang van 8 juni wordt door de 
scholen geen noodopvang meer geboden.  

2. Tussen schoolse opvang  
 

Tussenschoolse opvang kan worden 
aangeboden, ook door externe partijen, 
mits de regels van dit protocol in acht 
worden genomen. Dat betekent dat ook 
hier de 1,5m maatregel tussen 
volwassenen en leerlingen en de 
thuisblijfregels voor het personeel van 
toepassing zijn op alle personen die 
ingezet worden voor de tussenschoolse 
opvang. (Zie protocol) 
 

 
1) Handdesinfectie voor kinderen is alleen effectief bij juist gebruik, dus onder toezicht. 

Wanneer het op enige manier mogelijk is de kinderen te laten handenwassen heeft dit 
sterke voorkeur en beleid zou daar op moeten zijn gericht. Er speelt een 
gezondheidsrisico door aanwezigheid van desinfecterende producten. Is regelmatig 

handen wassen niet mogelijk, dan zou handdesinfectie alleen onder toezicht en in de 

bovenbouw moeten plaatsvinden.  
2) Desinfectie van oppervlakken heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte reinigen 

met water en zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn van deze middelen een 
gezondheidsrisico in klaslokalen. Het RIVM adviseert geen oppervlaktedesinfectie op 
scholen toe te passen.  

3) Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de 

klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders 
dan je gewend bent, houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. 
Voor meer informatie: RIVM Langdurig-neusverkouden-kinderen.  

4) Als een personeelslid elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je 
de klachten. Het personeelslid mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de 
klachten anders dan je gewend bent, dan blijft het personeelslid thuis tot de (nieuwe) 
klachten voorbij zijn.  
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Protocol overblijfkrachten: 

• Geen samenkomst in het lokaal bij koffiekamer. De medewerkers blijven 
zo veel als mogelijk buiten het gebouw. 

• De overblijfkrachten worden bij mooi weer alleen ingezet om buiten te 
surveilleren. Zij worden ingedeeld over drie shifts (zie surveillancerooster) 

• Zij dragen zoals gewoonlijk een geel hesje en staan bij de afgesproken 
zones. 

• De gele hesjes liggen voortaan bij de hoofdingang.  
• De map van intekenen staat in de kast bij de hoofdingang. De 

overblijfkrachten tekenen bij start of einde surveillance. Denk er daarbij 
aan dat je niet met z’n allen tegelijk naar binnen stapt. 

• Buiten houden de overblijfkrachten, zo veel als mogelijk, 1,5 meter 
afstand van de leerlingen. 

• De overblijfkrachten houden 1,5m afstand van elkaar. 
• De tafels in de klas worden na de lunch door de kinderen en eventueel 

met hulp van de leerkracht gereinigd. 
• De leerkracht brengt de kinderen vervolgens zelf naar buiten. 
• Alle leerlingen van groep die nog niet klaar zijn met eten binnen de 

aangegeven tijd, nemen het eten mee naar buiten. 

• Bij slecht weer gelden de afspraken zoals voorheen. 

• 1 medewerker in een groep, MT surveilleert.  
 
 
Rooster lunchpauze 

• We blijven bij de lunchpauze 3 shifts houden. Onze overblijfouders mogen 
volgens de afspraken weer komen ondersteunen. (zie protocol 
overbijfkrachten). Op maandagen zullen we zoals gewoonlijk weer een 
beroep doen op collega’s om te helpen met surveilleren. Zie 
surveillancerooster. 
 

Groepen Buiten 
spelen 

Lunchtijd 

3, 4, 1/ 2A en  
1/ 2 C 

11.30-
12.00 

12.00-12.15 

5, 5/6, en 1/ 2B 12.05-
12.35 

11.50-12.05 

6/7, 7 en 8 12.40-
13.10 

12.25-12.40 

 
Rooster ochtendpauze 
 
Volgens de richtlijnen zo min mogelijk groepen tegelijkertijd op het schoolplein. 
We maken daarom drie shifts: 
 
 
Tijden Groepen  
Shift 1: 10.00-10.15 3, 4 en 5 Groep 5 gaat bij de 

hoofdingang naar buiten 
en naar binnen. Groep 3 
en 4 bij het lokaal van 
groep 3. 
 
Groep 3 speelt op het 



 15 

kleuterplein. 
Shift 2: 10.20-10.35 5/6 en 6/7 Groep 5/6 eerst bij de 

ingang van groep 3 naar 
binnen en vervolgens 
groep 6/7 

Shift 3: 10.40-10.55 Groep 7 en 8 Beide groepen bij de 
hoofdingang naar 
binnen. 

 
De mediatoren kunnen bij deze optie weer van start op de normale tijden. Maar 
dan alleen tijdens shift 1 en 2. In groep 7 en 8 gaven ze in het evaluatieformulier 
aan dat zij bijna geen gebruik maken van de hulp van mediatoren. Zij lossen 
conflicten zelf op.  
De mediatoren zijn dan wel twee pauzes achter elkaar buiten (15 min. Mediator 
en 15 min zelf pauze) of zelfs met een tussentijd weer even binnen. Kijken hoe 
we dat kunnen inroosteren. 
 
Zoals gewoonlijk surveilleren de leerkrachten zelf in de ochtendpauze. Vergeet 
de 1.5 m. afstand niet en draag een geel hesje.  
De kleuters kunnen buiten deze pauzetijden op hun eigen schoolplein spelen. Let 
wel: het is niet meer toegestaan dat alle drie de groepen tegelijk naar buiten 
mogen. Het zou fijn zijn als de kleutergroepen met elkaar afstemmen wie 
wanneer naar buiten gaat.  
 
 
 
 


